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30 anos ▪ Brasileira ▪ Solteira 

Disponibilidade para viagens e 
mudança  

Web Developer  

OBJETIVO PROFISSIONAL  
● •Desenvolvimento de Sistemas e Infra-estrutura, gerindo projetos e administrando custos, prazos, 

recursos, qualidade e viabilidade dos trabalhos, com fácil relacionamento em todos os níveis, 
fortalecendo conquistas e fidelizando clientes.  
 

● • Profissional com forte experiência desenvolvida na área de Web. 
 

● • Perfil empreendedor, voltado para a conquista de resultados, pautando decisões com agilidade e 
flexibilidade.  
 

● • Qualificado para definição e análise de fornecedores e ferramentas (Front-End, CRM);  
 

● • Gerenciamento e acompanhamento de processos de produção, informações e 
sugestões;  
 

● • Comunicação, apresentação, análise e habilidade para resolução de 
problemas.  

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES  

• Experiência no desenvolvimento de websites utilizando, Wordpress, Drupal, 
Opencart, Magento,  PHP, HTML, Adobe XD, NodeJs, MongoDB, ReactJs e 
Native, HTML5, CSS3, SASS, JS, Redux, Bootstrap, Github; 

• Conhecimentos em jQuery;  

• Customização de temas e instalação de plugins para WordPress, Joomla, Magento, 
drupal, opencart; 

• Sistema operacional Linux; 

• Conhecimento em sistemas de gestão (CMS);  

• Conhecimento na ferramenta Visual Studio Code; 

• Domínio dos aplicativos Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 
Adobe Flash e CorelDRAW;  

• Compromisso com as boas práticas da criação e publicação de websites relacionadas à utilização de 
tableless, implementação de SEO, conceitos de usabilidade e acessibilidade, padrões W3C.  



• Manutenção preventiva de PC’s  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

21/06/2012 á 03/10/2016  
Info4 Clipping, monitoramento de mídia, Plataforma de Inteligência Competitiva, monitoramento de redes 
sociais, gestão do conteúdo e análise de mídia. Web Design Jr.  

• Experiência no desenvolvimento de desenhos e projetos, tal como na criação de peças digitais:               
banners, e-mail marketing, websites, portais e landing pages, papelarias, edições básicas de            
vídeos, por meio de plataformas e softwares web e mobile.  

• Vivência na edição e tratamento de imagens e produtos para sites, trabalhando na manipulação               
de fotografia, recorte e tratamento de cor, entre outras intervenções, em favor da manutenção da               
qualidade das peças elaboradas.  

• Manutenção no site da empresa e de alguns clientes, incluindo a plataforma WORDPRESS e 
DRUPAL.  

2019 
A2L Digital  

• Diagramação, montagem e manutenção de sites.  

• Manutenção de sites institucionais e de e-commerce;  

• Desenvolvimento de newsletters;  

• Concepção de identidade visual envolvendo logos e material gráfico composto como flyers e 
cartões de visita;  

• Concepção de material gráfico e multimídia;  

• Atendimento e suporte ao cliente.  

• Desenvolver projetos 360o focados em criar ou aumentar a presença de sua marca na internet. 
Para isso nós identificamos os melhores canais e os investimentos necessários.  

• Gerenciar as redes sociais através de uma curadoria de conteúdo que vai desde a produção de 
imagens, vídeos e textos até as respostas de interações com seguidores com ações que gerem maior 
relacionamento e engajamento entre seu público e sua empresa em plataformas como Instagram, 
Facebook, LinkedIn, por exemplo.  

• Utilizar estratégias de Inbound Marketing para atrair novos clientes e convertê-los em 
compradores através de blogs, e-books, newsletters e outras ferramentas de marketing de 
conteúdo.  

• Desenvolver sites interativos e responsivos que oferecem a melhor experiência para o cliente nos 
mais diversos dispositivos de navegação. Construímos seu site baseado nas principais estratégias 
de SEO, ou seja, otimizados para um bom posicionamento nos resultados de sites de buscas e sob 
plataformas Open Source, que nos garantem maior flexibilidade e eficácia para atingir o seu público 
alvo. Nossa equipe conta com desenvolvedores especializados em WordPress, Magento, Shopify, 
Drupal e VTiger entre outras plataformas.  



• Desenvolver e-commerces que vendem de verdade e para isso utilizamos as melhores plataformas 
e tecnologias do mercado. Nossas lojas virtuais oferecem sistemas de cadastro de produtos prático, 
integração com market places, SEO otimizado e muito mais para que seus produtos sejam 
encontrados em todos os sistemas de buscas disponíveis.  

• Impulsionar negócios e projetos digitais através da análise de dados de Business Inteligence. 
Nossas estratégias, ideias e definições de tecnologias são baseadas nestes dados para que você 
possa atingir seus objetivos. Vamos muito além de sites bonitos e campanhas legais, trabalhamos 
para que todas os recursos do Marketing Digital se tornem ferramentas de vendas para seu negócio.  

2020 
Okulos - Ótica Online - Atualmente (Com carga horaria de 4 horas semanais) 
Desenvolvedor de front-end em magento, php, css, html5. 

1M2 - Encontre o seu lote no empreendimento ideal de forma descomplicada - Ajudei com um 
projeto de login em react + API, tendo como referência um layout no adobe XD. 

 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA Sistema de Informação – Estácio de Sá  

Centro de Educação Profissional em Tecnologia da Informação – Petrópolis - Concluído em 
2011. Técnico em Informática Área de estudo Desenvolvimento em Java, Empreendedorismo e 
Banco de Dados Período (ou ano previsto para a graduação)2008 – 2011  

• Resumo do curso:  

Profissional habilitada a aplicar as técnicas de desenvolvimento, análise e implantação de 
projeto de sistemas para web e desktop, utilizando as tecnologias de modelagem de dados, 
a elaborar a documentação de todas as fases do desenvolvimento de projetos, a redigir 
manuais de utilização de programas e a operar equipamentos de informática.  

 

Formações Complementares 

 React + Redux, Bootstrap, Material UI e API's Rest  
• Resumo do curso:  

● Desenvolvimento de aplicações web com React JS; 
● Criação de interfaces gráficas utilizando os frameworks Bootstrap e Material UI; 
● Integração de aplicação React com API's; 
● Criação de aplicações completas utilizando o Ecossistema React + Redux 

Front-End profissional completo HTML5, CSS3, SASS, JS 
• Resumo do curso:  



● Desenvolver um site moderno usando ferramentas atuais do zero. 
● Aprender todas as etapas de desenvolvimento de um Front-End completo do início ao 

fim. 
● Aprender a desenvolver sites responsivos que se ajuste a qualquer tamanho de tela. 
● Aprender técnicas de desenvolvimento de interfaces modernas e profissionais. 
● Aprender dicas e ferramentas atuais para o desenvolvimento de interfaces. 
● Desenvolver Layout modernos com SASS 
● Aprender a trabalhar com Flexbox 
● Aprender a trabalhar com o novo recurso do CSS3 Grid Layout 
● Trabalhar com unidades de medidas responsivas 
● Trabalhar com Media Queries 
● Adobe XD 
● Zeplin 

 

Desenvolvimento Web Front-end com React - Edição 2020 - Aprenda a criar aplicações com 
o novo React usando a Hooks API e a Context API, além consumir APIs com GraphQL 

• Resumo do curso:  

● Criar componentes de interface 
● Gerenciar o estado da aplicação 
● Renderizar componentes condicionalmente 
● Reagir com efeitos colaterais 
● Criar formulários controlados 
● Validar dados fornecidos pelo usuário 
● Manipular listas e objetos 

 

Projeto Completo: XD, NodeJs, MongoDB, React Native e React - Desenvolver passo à 
passo um projeto completo Full Stack com Adobe XD, NodeJs, MongoDB, ReactJs e Native

• Resumo do curso:  

● Criação de Protótipos Web e Mobile com Adobe XD 
● Desenvolvimento Backend e API com NodeJS 
● Desenvolvimento Web com ReactJs 
● Desenvolvimento Mobile com React Native 

 

Desenvolvimento Web Completo 2020 - 20 cursos + 20 projetos - 20 Cursos - HTML5, 
CSS3, SASS, Bootstrap, JS, ES6, PHP 7, OO, MySQL, JQuery, MVC, APIs, IONIC 
 • Resumo do curso:  

● Criar aplicações web profissionais e completas, do front-end ao back-end, utilizando 
tecnologias como HTML5, CSS3, BootStrap 4, JS, ES6, PHP 7, OO, MySQL, DAO, 



PDO, AJAX, JQuery, MVC, API, IONIC e Wordpress. 
● Integrar as principais tecnologias Web através de projetos reais! 
● Criar aplicações Mobile conectadas a aplicações WEB utilizando a tecnologia IONIC. 
● Como tornar suas habilidades em desenvolvimento web uma atividade remunerada, 

trabalhando de onde quiser. 

 

React Js do zero ao avançado na pratica - Aprenda React JS na pratica a criar aplicações 
completas do extremo ZERO ao avançado 
 • Resumo do curso:  

● Você aprenderá criar aplicações com React Js do zero ao avançado 
● Aprender a criar sistemas e aplicações de forma certa. 
● Sistemas completos com rotas, estados isolado, Componentes 
● Dominar todo poder do React JS 

 

Curso React.js Ninja - Módulo React + Webpack 
 • Resumo do curso:  

● Configurar o webpack para o ambiente de desenvolvimento de aplicações utilizando 
React. 

 

Desenvolvimento Android Completo 2020 - Crie 18 Apps - Desenvolvimento Android; Crie 
apps como: Instagram, WhatsApp, Flappy Bird, OLX, Ifood, Uber 
 • Resumo do curso:  

● Aprenda a criar apps reais que podem ser mostrados para amigos ou usados em uma 
entrevista de trabalho. 

● Ofereça seu serviço de desenvolvedor Android para empresas. 
● Aprenda a construir aplicações Android com os principais recursos de apps famosos 

como: Flappy Bird, Instagram e WhatsApp. 

 

Curso de HTML5&CSS3 Completo - Criar sites e desenvolver com HTML5 & CSS3 e se tornar 
um Front-End 
 • Resumo do curso:  

● desenvolver sites de forma fácil e descomplicada, utilizando todos os recursos que o 
HTML5 e o CSS3 trás, e poderão desenvolver sites para empresas e sites pessoais. 

 



Pacote Office.  
Suite do Corel. 
Suite Adobe. 
Manutenção de Computadores. 

IDIOMAS  
Português - Fluente 
Inglês - Técnico (Pretendo ter formação avançada) 
Espanhol - Básico  


